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Primo grilių ir rūkyklų garantija
Creative Ceramic Technologies, Inc. (CCT) užtikrina pirminį šio Primo grilio ir rūkyklos
savininką, kad šis grilis ir rūkykla yra be medžiagų ir gamybinių defektų jo įsigijimo
dieną šiems periodams:
Ribota gyvenimo trukmės garantija su 20 metų garantija keraminėms dalims.
Penkerių (5) metų garantija visoms metalinėms dalims (išskyrus ketaus
dalis). Vienerių (1) metų garantija visoms ketaus dalims.
Vienerių (1) metų garantija kepimo grotelėms.
Trisdešimties (30) dienų garantija termometrams ir veltinio tarpikliams.
Ši garantija galioja tik remontui ar pakeitimui tų dalių, kurias, įprastai naudojant, Primo
įvertins esant brokuotas. Kad ši garantija įsigaliotų, pirkėjas turi brokuotų dalių
nuotraukas atsiųsti į:
ATTN: WARRANTY
Primo Grills and Smokers
3289 Montreal Industrial Way
Tucker, GA 30084
El. paštu: warranty@primogrill.com
Primo pakeis brokuotas dalis (kaip aprašyta aukščiau) atitinkamomis dalimis ir jas
persiųs Pirkėjui į jo adresą, jam apmokant siuntimo išlaidas.
ŠI RIBOTA GARANTIJA NEAPIMA:
Bet kokių pažeidimų, gedimų ar veikimo sunkumų, sukeltų tais atvejais, kai daiktas buvo
tyčia gadinamas, netinkamai naudojamas, savavališkai tobulinamas, naudojamas ne
pagal paskirtį, suniokotas, netinkamai įrengtas ar prižiūrimas, atsiradus įskilimams ar
nutrupėjimamas jau pristačius pas įgaliotą Primo pardavėją ar platintoją, išskyrus atvejus,
autorizuotus CCT, apgadinus ar sugedus dėl Pirkėjo kaltės nesilaikant federalinių, šalies,
valstijos, miesto ar rajono pastatų ir priešgaisrinės saugos nurodymų.
MAKSIMALIAIS ŠALIES IR FEDERALINIUOSE ĮSTATYMUOSE NURODYTAIS
MĄSTAIS, ŠI GYVENIMO TRUKMĖS GARANTIJA GALIOJA VIETOJE VISŲ KITŲ
GARANTIJŲ, PAMINĖTŲ AR NUMANOMŲ, IŠSKYRUS:
GARANTIJĄ, GALIOJANČIĄ BET KAM IŠSKYRUS PIRMINĮ
PIRKĖJĄ;
PARDAVIMO IR TINKAMUMO TAM TIKRAI NAUDOJIMO SRIČIAI
GARANTIJAS;
BET KOKIĄ ATSAKOMYBĘ UŽ NETYČINĘ, TYČINĘ AR DĖL
PASEKMIŲ ATSIRADUSIĄ ŽALĄ, IŠSKYRUS TUOS ATVEJUS, KAI
TOKS IŠSKYRIMAS YRA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS ĮSTATYMŲ,
GALIOJANČIŲ PIRMINIO PIRKĖJO VALSTIJOJE AR ŠALYJE.
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Įžanga
Kamado istorija
Šiuolaikinis Kamado stiliaus grilis paremtas
senovine japonų technologija, naudota
daugiau nei prieš 2000 metų. Kadaise
gamintas iš molio, kamado būdavo
įrengiamas duobėse iškastose namų
grindyse.
Ankstyvaisiais 1600 kamado konstrukcija tiek
patobulėjo, jog buvo sukurti modernūs kilnojami kamado, pritraukę
aukštuomenės ir miesto bendruomenių dėmesį ir netrukus tapę
neatskiriama buities dalimi.
Verčiant pažodžiui, „kamado“ japonų kalboje reiškia „orkaitę“, „vyryklę“
ar „virtuvę“. Tačiau tai yra daugiau nei tik tobulai funkcionalus dizainas
ir išskirtinio skonio maistas. Istoriškai, kamadao buvo ir vis dar yra
šeimos ir namų simbolis.

Primo pranašumai
Primo suderina klasikines kamado stiliaus (apvalias) kepsnines ir
anglies grilius su inovatyvia konstrukcija, aukščiausios kokybės
keramika ir elegantišku, šiuolaikišku dizainu, sukurdami geriausią savo
klasėje universalią kepimo mašiną. Kuo Primo išsiskiria iš kitų
šiandieninėje rinkoje esančių keraminių grilių ir rūkyklų? Jo
išskirtinumas slypi sandaroje ir patentuotoje ovalo formoje.
Keraminė sandara. Primo naudoja tik auškčiausios kokybės keramiką,
kurios dėka grilis veikia geriau ir ilgiau. Maistas paruošiamas greičiau,
išlaikant sultingumą ir skonį bei jo neišsausinant. O išoriniai paviršiai
išlieka saugios temperatūros, be pavojaus nusideginti prilietus.
Ovalo forma. Mūsų ypatingas skiriamasis bruožas - Primo Oval™
forma. Mėgaukitės kepimo pasirinkimų įvairove: apverčiamomis kepimo
grotelėmis, kepimo paviršiaus priedais*, skarda taukams surinkti*.
Pridėkite uždegimo dėžutės pertvarą ir kepkite vienoje pusėje, tuo
pačiu metu rūkydami kitoje.
Tikimės, jog jums patiks kepti su jūsų naujuoju Primo. Skanaus!
*papildomi priedai
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Įžanga
Saugumas ir priežiūra
Transportuodami savo grilį NIEKADA nekelkite jo už vyrių. Bent du
žmonės turėtų laikyti grilio apačią ir galinę pusę. Nuleiskite jį į stalą
ar metalinį stovą vieną ranką laikydami grilio viduje, suėmę apatines
vėdinimo groteles.
Primo skirtas naudoti tik lauke, aplinkoje su tinkamu vėdinimu.
Atlaisvinkite erdvę aplink grilį pasirūpindami, jog aplink nebūtų
kabančių šakų ar kitų degių objektų.
Primo uždegimui niekada nenaudokite uždegimo skysčio.
Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite natūralius Primo anglies
gabaliukus, kuriuose nėra dervų ir kitų žalingų chemikalų. Taip
maisto skonis išliks toks, koks turi būti.
Saugiam naudojimui ant medinių stalų ar kitų paviršių išskyrus
metalinį stovą, visada įstatykite prie jūsų Primo grilio esančias
keramines kojeles.
Nuolatinis atidarinėjimas laikui bėgant gali apsunkinti vyrių veikimą.
Būtinai sutepkite vidines judančias vyrių dalis bent dukart per metus
tam, kad mechanizmas veiktų sklandžiai.
Patikrinkite ir priveržkite lankų varžtus naudodami veržliaraktį.
Svarbu visada atidaryti grilį tik uždarius viršutinę ir apatinę vėdinimo
angas ir visiškai užsgęsinus ugnį. Angoms esant uždarytoms
karštos anglys nebegauna deguonies, todėl staigi oro srovė gali jas
vėl uždegti. Iš pradžių tik šiek tiek pakelkite dangtį, kad galėtų išeiti
susitelkęs karštis ir garai.Tuomet tęskite.
Kūrenant Primo natūralios anglies gabalėliais, lieka labai mažai
pelenų. Vis dėlto, neleiskite Primo prisikaupti per daug pelenų. Tai
gali gęsinti anglį ir neleisti cirkuliuoti orui. Retkarčiais patikrinkite
pelenų surinkimo indą ir pašalinkite pelenų perteklių
rekomenduojamu Primo įrankiu pelenams, tiesiog išgriebdami
atvėsius likučius pro apatines vėdinimo dureles į talpą atliekoms.
Kitaip nei metaliniai griliai, Primo keraminė sandara nenudegins
odos netyčia prisilietus griliui esant karštam. Vis dėlto, kaip ir su bet
kuriuo kitu KARŠTU daiktu, kepdami būkite atsargūs ir neleiskite
artyn vaikų.
Primos išsivalo patys. Tiesiog pakaitinkite grilį iki 260°C, kad
sudegtų grilyje esantys maisto ir kiti likučiai. Jei reikia, nebraižančiu
įrankiu pavalykite kepimo groteles. Grotelėms valyti niekda
nenaudokite stipriai braižančių įrankių: jie gali nugremžti porceliano
sluoksnį, neleidžiantį maistui prikepti. Grilio išorę valykite drėgna
šluoste.

Įžanga Priedai

Viršutiniai stovai

Uždegimo dėžutės pertvara
Kipariso stalas
(kartu su Oval Jr.)

Rėmas su mediniais
šoniniais stalais (kartu su
Kamado)

Apatiniai stovai

Picos kepimo akmuo

Karštį atspindinčios
lėkštės
Rėmas su nerūdijančio
plieno šoniniais stalais (kartu
su Oval Jr.)

Grilio žnyplės

Vištos/kalakuto stovas

Nuotolinis
termometras

Įrankis pelenams

V šonkauliukų stovas

Grilio apdangalas

QuickLights
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Anglies
gabalėliai

Įžanga
Primo surinkimas
Primo įkėlimas: Šis produktas daugeliui
sunkus. Būkite atsargūs keldami jį į jo vietą.
Rekomenduojama išorinį karkasą kelti 2-3
žmonėms.
Pirmiausia išimkite visus vidinius komponentus
ir perneškite išorinį karkasą (dangtį ir apačią) į
norimą vietą. Nemėginkite atlaisvinti lankų ar
vyrių. Šiam griliui įkelti į metalinį stovą ar
medinį stalą reikės keleto porų rankų. Bet koks
apgadinimas bekeliant nėra padengiamas
garantijos.

Uždegimo dėžutės įdėjimas
:
Jūsų Oval uždegimo dėžutė yra vientisa. Jos
priekyje pastebėsite vėdinimo angą. Atsargiai
įkelkite uždegimo dėžutę į Oval dugną ir
sulygiuokite vėdinimo skylutes su oro
reguliavimo anga. Tai svarbu tinkamai oro
cirkuliacijai jūsų grilyje.
Vidinių komponentų sudėjimas:
Raskite keraminę dugno lėkštę ir įdėkite ją į
uždegimo dėžutės dugną. Keraminė lėkštė
įsistato į uždegimo dėžutės pagrindą, nukreipus
lėkštės paviršių aukštyn. Tuomet į uždegimo
dėžutės vidurį įdėkite apatines groteles,
pertvarų angas nukreipę aukštyn. Šios angos
įtvirtins Oval uždegimo dėžutės pertvarą,
parduodamą atskirai kaip priedą.
Lankų varžtų sutvirtinimas: Mūsų gamykla
grilius pristato iš anksto surinktus, tačiau
patikrinkite, ar varžtai išlieka tvirtai priveržti.
Palinkę varžtai - geras ženklas, tačiau po kurio
laiko jie gali atsipalaiduoti. Nuo karščio lankai
gali išsiplėsti ir nebetampriai juosti jūsų Primo.
Kartkartėmis patikrinkite ir prireikus priveržkite.

13

Pradžia
Primo surinkimas (tęsinys)
ĮSPĖJIMAS: NIEKADA nekelkite grilio už
vyrių, pritvrtintų prie juodų lankų. Grilio
kėlimas už lankų ir vyrių gali sukelti traumą
ir apgadinimo atveju panaikinti garantijos
galiojimą. Numetus keramika suduš.

Įstatytas į vietą grilis turėtų būti paruoštas naudojimui! Jei naudojate
medinį stalą, prireikus reguliuokite keramines kojeles. Kipariso ar
tikmedžio stalui naudokite tinkamą sandariklį.
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Pirmasis naudojimas
Natūralios anglies gabaliukai
Kepimui naudojama anglis būna dviejų formų: gabalukai ir briketai.
Anglies gabaliukai tai natūrali anglis, nesupresuota į briketus. Briketai
tai pagalvėlės formos presuotos smulkintos anglies gabaliukai.
Primo visada naudokite anglies gabaliukus. Primo griliuose ir rūkyklose
anglis dedama į uždegimo dėžutę. Angliai degant, pelenai krenta į indo
apačią. Pelenams daug vietos nėra. Anglies gabaliukai sudaro nedidelį
kiekį pelenų ir gali degti bet kokioje jūsų nustatytoje temperatūroje. Taip
pat jie dega karščiau ir greičiau nei briketai.
Procesas
Natūralios anglies gabaliukai atsiranda iš dalies sudegus medžiui ar
kaitinant medį be deguonies. Tokiu atveju sudegęs medis tampa
anglimi. Šio proceso metu nepastovios medžio sudedamosios dalys
(vanduo, vandenilis, metanas ir dervos) išgaruoja ir anglis paverčiama
anglies gabaliukais.
Savybės
Anglis pagaminta iš natūralaus medžio, todėl ji sveria daug mažiau nei
jos pirminis pavidalas. Joje taip pat nėra dervų (kuriose gali būti vėžį
sukeliančių komponentų, tokių kaip benzopirenas). Kitaip nei anglies
briketai, kuriose pilna skirtingų chemikalų, natūralios anglies gabaliukai
pagaminti iš 100% anglies.
Anglies gabaliukų tipai
Yra du anglies gabaliukų tipai: pirmasis pagamintas iš natūralaus
medžio, kuris buvo supjaustytas ir paverstas anglimi. Tai pati
natūraliausia anglis. Gamyboje naudojama mediena yra iš medžių,
šakų ir pjuvenų. Antrasis tipas gaminamas iš perdirbtų medžio atliekų.
Perdirbtos atliekos dega greičiau, nes jos nėra tokios tankios kaip
natūrali anglis. Taip yra todėl, kad perdirbimo į anglį metu, medyje yra
mažiau vandens.
Anglies gabaliukų uždegimas
Niekada nenaudokite uždegimo skysčio! Jis maistui suteiks
nepageidaujamą skonį, įsigers į keramiką ir panaikins garantijos
galiojimą. Yra daug kitų anglies gabaliukų uždegimo būdų. Galite
naudoti parafino blokelius židiniui užkurti (rekomenduojama Primo),
elektrinius uždegiklius, propano lazdeles, žolių degiklius, propano
deglus, MAP dujų deglus ar uždegimo indus.
15

Pirmasis naudojimas
Pasiruoškite kepimui
NUSPRĘSKITE, KIEK DĖŽUTĖS UŽPILDYTI
Pusė uždegimo dėžutės: ruošdami mažesnius kiekius maisto ar
kepdami žemesnėse temperatūrose pusiau pripildykite uždegimo
dėžutę. Naudokite Primo uždegimo dėžutės pertvarą (parduodama
atskirai) norėdami kepti ant vienos nedidelės grilio dalies. Pilna
uždegimo dėžutė: pripildykite uždegimo dėžutę palikdami 4 cm nuo
viršaus. Tokį užpildymą naudokite kepdami didesnius maisto kiekius,
aukštesnėms kepimo temperatūroms ar ilgesnei trukmei. Pavydžiui, lėto
kepimo šonkauliukams reikėtų pilnos uždegimo dėžutės.
PRIPILDYKITE DĖŽUTĘ ANGLIES GABALIUKŲ
Naudokite tik grynus anglies gabaliukus. Jokių briketų! Skoniui suteikti
galite pabarstyti kvapnaus medžio (vaismedžių, karijos ar kitų).
Uždegimo dėžutę pusiau ar pilnai pripildykite anglies gabaliukais.
IŠMIKITE PELENUS IR LIKUČIUS (jei reikia po pirmo naudojimo)
Pelenų įrankiu išgriebkite ankstesniems kepimams naudotą anglį iš
uždegimo dėžutės (anglis paprastai subyra į grilio apačią). Tuomet
pelenų įrankiu išvalykite pelenus pro apatinę vėdinimo angą.
Atvėsusius pelenus ir likučius galima naudoti kaip kompostą sodui.
Tai leis orui laisvai cirkuliuoti, kai uždegsite grilį.
UŽDEKITE ANGLĮ
Pusei uždegimo dėžutės anglies uždegti įsmeikite vieną ar dvi
uždegimo lazdeles (rekomenduojame Primo® Quick Lights).
Uždegdami pilną dėžutę naudokite uždegimo indą ar, jei atidžiai
prižiūrėsite, elektrinį uždegiklį.
UŽVERKITE DANGTĮ
Įsitikinkite, kad anglis užsidegė ir viršutinė bei apatinė vėdinimo angos
yra visiškai atviros.
ĮDĖKITE GROTELES
Palaukę keletą minučių atidarykite dangtį ir įstatykite kepimo groteles.
Tuomet dangtį vėl užverkite.
Stebėkite termometrą. Griliui pasiekus norimą temperatūrą, priverkite
vėdinimo angas, kad temperatūra nekistų.

Įspėjimas: Būkite atsargūs atverdami dangtį. Retais atvejais ugnis gali degti be
deguonies, todėl tai gali iššaukti ugnies pliūpsnį. Visada truputį praverkite dangtį, leisdami
deguoniui pasiekti anglis. 16

Pirmasis naudojimas
Anglies uždegimas - paveikslėliai

Su uždegimo dėžutės pertvara
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Be uždegimo dėžutės pertvaros

Pirmasis naudojimas
Vėdinimo angų reguliavimo instrukcija
Peržiūrėkite žemiau esančias iliustracijas apytiksliui kamino ir apatinės
vėdinimo angos reguliavimui kepant skirtingą maistą.
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Pirmasis naudojimas
Gaminimo su Primo trukmės
Pateiktos mėsos temperatūros yra apytikslės. Vadovaukitės patirtimi.
Saugiausia naudotis mėsos termometru – taip užtikrinsite maisto
kokybę ir saugią temperatūrą.

Lėtas kepimas žemose
temperatūrose 107°C
- 135°C
Šventinis šonkaulių kepsnys
Vištos sparneliai
Kiaulienos šonkauliai
Kiaulienos petys (plėšyta kiauliena)
Kepsnys (3-5 kg)
Kepimas 72°C - 80°C
Višta
Vištos gabalėliai
Kumpis
Kalakutas (įdarytas, 8 kg)
Kalakutas (įdarytas, 5 kg)
Krevetės
Kiaulienos nugarinė
Avies koja
Žuvis
Skrudinimo temperatūros 260°C
287°

2.5 - 3 h
60 - 70 min
3-4h
9+ h
2-4h
60 - 80 min
30 - 45 min
2-5h
3-4h
2-3h
5 - 8 min
20 - 30 min
3-4h
15 - 20 min
6 min
6 -10 min
6 min

Didkepsnis
Mėsainiai
Kiaulienos muštiniai (5 cm storio)
Londono kepsnys (1 kg)

6 - 15 min
Naudingas patarimas: Kiaulienos petis tinka plėšytos kiaulienos
barbekiu, nes jame yra pakankamai riebalų, kad mėsa išliktų sultinga.
Pakaitalai: Kiaulienos pikniko kepsnys ar vidinės nugarinės file
kepsnys (mažiau riebalų; kepkite žemesnėje temperatūroje, stenkitės
neperkepti) 2 valandos 400 g 107 laipsnių temperatūroje.
Nepamirškite, šie nurodymai skirti mėsos gabaliukams, ne bendram
svoriui. Dvi 2 kg mentės (4 kg iš viso) turėtų kepti bent 10 valandų.
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Pirmasis naudojimas
Mėsos (vidinių) temperatūrų nurodymai
Malta mėsa
Mėsainis
Jautiena, veršiena,
aviena, kiauliena,
vištiena, kalakutiena

71°C
71°C
74°C

Jautienos, veršienos, avienos
kepsniai ir didkepsniai
Vidutiniškai iškeptas – žalias
Vidutiniškai iškeptas
Gerai iškeptas

63°C
71°C
76°C

Kiaulienos muštinis, kepsnys,
šonkauliukai
Vidutiniškai iškeptas
Gerai iškeptas
Dešrelės

71°C
76°C
71°C

Paukštiena
Višta, visa ir gabaliukais
Antiena
Kalakutas (be įdaro)
Visas
Krūtinėlė
Tamsi mėsa
Įdaras (kepamas atskirai)

82°C
82°C
82°C
82°C
76°C
82°c
74°C

Kiaušiniai kepti, virti
Kietas trynys ir baltymas
Troškiniai

71°C

Padažai
Kremas

71°C
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Pirmasis naudojimas
Pirmasis kepimas
1-asis Primo kalakutas
Grill Temperature: 275°F - 300°F
Padėkite kalakutą, 4-7 kg, ant Primo® stovo (parduodama atskirai)
ir padenkite jį prieskoniais. Prieš udždėdami kalakutą į stovą galite
įpilti mėgstamo gėrimo, žolelių ar kitų aromatingų sulčių/padažų.
Išlaikykite 135°C-149°C temperatūras kol kalakutas iškeps.
Matuokite paukštienos temperatūrą mėsos termometru.
Paskutinėms 20 kepimo minutėmis pakelkite temperatūrą iki 260ºC
tam, kad kepsnys labiau apskrustų.

1-oji Primo višta
Grill Temperature: 325°F - 350°F
Padėkite višta ant Primo® stovo (parduodamas atskirai) ir
padenkite ją prieskoniais. Prieš udždėdami vištą į stovą galite įpilti
mėgstamo gėrimo, žolelių ar kitų aromatingų sulčių/padažų.
Kepdami išlaikykite 163°C - 176°C temperatūras. until done.
Matuokite paukštienos temperatūrą mėsos termometru.
Galite aplieti vištiena padažu, tačiau naudojant Primo® grilį tai
nebūtina. Primo® neišsausins jūsų maisto.

1-asis Primo mėsainis
Grill Temperature: 450°F - 500°F
Kepkite mėsainius su svogūnais uždengę dangtį po 6 min
kiekvienai pusei. Sumžainkite temperatūrą uždarydami
viršutinę ir apatinę vėdinimo angas.
Paskutinę kepimo minutę uždėkite sūrį. Pašildykite bandeles.
1-oji Primo žuvis Geriausia pirmąkart kepti lašišąGri
Temperature: 325°F - 350°F
Padėkite lašišos kepsnį ar file ant Primo® kai bus pasiekta tinkama
temperatūra.
Apibarstykite druska ir žolelėmis.
Išlaikykite 162°C - 176°C temperatūras. 500 g žuvies kepimui
reikia 10-15 minučių. Matuokite žuvies temperatūrą mėsos
termometru.
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Pirmasis naudojimas
Pirmasis kepimas (tęsinys)
1-asis Primo didkepsnis
Grill Temperature: 500°F - 550°F
30-40 minučių prieš kepimą, ištepkite didkepsnį marinatu ir palikite jį
kambario temperatūroje. Skrudinkite didekpsnius 3 minutes
apverskite ir kepkite dar tris.
Užverkite viršutinę ir apatinę vėdinimo angas ir kepkite iki
pageidaujamo iškepimo lygio.
Perkelkite didkepsnius ant padėklo. Apibarstykite didkepsnius
grybais. Apipilkite mėgstamu padažu.
Patiekite iškart.
2-asis Primo šonkaulių kepsnys
Grilio temperatūra: 232°C
Padėkite šonkaulių kepsnį ant Primo v-rib šonkaulių stovo ir
kepkite apie 35 minutes 3 kg kepsniui. Jei naudojate Primo Oval
XL, naudokite Primo uždegimo dėžutės pertvarą ir kepkite
netiesiogiai.
Sumažinkite grilio temperatūrą iki 149°C
Apverskite kepsnį ir kepkite, kol pasieksite pageidaujamą
mėsos temperatūrą. Matuokite mėsos temperatūrą mėsos
termometru.
1-ieji primo šonkauliukai
Grilio temperatūra: 107°C - 121°C
Padėkite šonkauliukus ant Primo v-rib šonkaulių stovo
(parduodamas atskirai) ar tiesiai ant Primo kai pasieksite norimą
temperatūrą. Galite apibarstyti šonkauliukus žolelėlims ir
prieskoniais. Padažą pilkite likus 20 minučių.
Išlaikykite grilio temperatūrą.
1-osios Primo daržovės
Grilio temperatūra: 176°C
Uždėkite cukiniją ant grilio ir kepkite 10 minučių. Sudėkite
paprikas, grybus ir svogūnus po 5 minučių.
Sumažinkite temperatūrą iki 148°C
Apverskite daržoves ir kepkite dar 10-15 minučių iki
pageidaujamo minkštumo.
Patiekite su balzaminiu actu.
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Pirmasis naudojimas
Patarimai kepant vištieną
Visos vištos kepsnys
Įtrinkite vištą alyvuogių, Canola, daržovių aliejumi, sviestu ar majonezu.
Tai išsaugos mėsos sultingumą ir leis odelei apskrusti. Apipilkite vištą
barbekiu padažu ar apibarstykite prieskoniais – nepamirškite apibarstyti
po sparnais ir odele.
Padėkite vištą į skardą ar ant grotelių virš skardos taukams surinkti,
įpylę apie 3 cm karšto vandens ar sulčių ir nustatę apie 176°C
netiesioginį karštį. Priklausomai nuo vištos dydžio, krūtinėlė 74-77°C, o
šlaunelės 83-85°C temperatūrą pasieks per valandą. Išimkite vištą iš
grilio, padėkite ant lėkštės ir prieš pjaustydami ir patiekdami palikite 15
minučių.
Ar verta vištieną rūkyti? Žinoma, tačiau žinokite, jog rūkoma vištiena yra
lyg kempinė. Tokia mėsa sugeria dūmus, todėl jos skonis gali pasirodyti
per stiprus. Siūlytume kepant vištieną pridėti tik vieną saują ar keletą
skiedrų ir kiekį reguliuoti kepant kitus kartus. Pekanas, obelis ar bet
kokie citrinmedžiai puikiai tinka paukštienai. Galite naudoti
riešutmedžius, tačiau būkite atsargūs rinkdamiesi kiekį, nes jie gali
vištienai suteikti stiprų prieskonį.
Padalinta vištiena
Padalinta vištiena ruošiama vištą perpjovus pagal stuburą. Tai paprasta.
Supjaustę vištieną ją ištepkite aliejumi ir prieskoniais, taip pat, kaip
aprašyta viršuje esančiame recepte visai vištai.
Pastaba: Kepti tokią vištieną reikės kiek kitaip, nei viršuje esančiame
recepte. Nustatykite temperatūrą ties 176°C laipsniais tiesioginio
karščio ir virš ugnies uždėkite kepimo groteles. Jei pageidaujate, įdėkite
medienos gabalą. Grotelės turėtų būti pakeltos 25-40 cm virš anglių.
Padėkite vištieną ant grotelių kaulais į apačią. Uždenkite dangtį ir
palikite kepti 45-60 min, priklausomai nuo vištos dydžio. Iškepus prieš
patiekdami kelioms minutėms palikite mėsa kambario temperatūroje.
Paskutines 15 kepimo minučių vištą galite apversti, kad odelė dar labiau
apskrustų. Tai priklauso nuo jūsų pasirinkimo.
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Pirmasis naudojimas
Patarimai kepant jautieną
Jautienos krūtininė

Tai be abejonės sunkiausiai iškepama mėsa, tiek kepant ant grilio, tiek ant
vyryklės. Šios skoningos ir gardžios mėsos paslaptis yra kepimo trukmė – ilga
trukmė. Skaiduliniai jungiamieji audiniai (kolagenas) yra tvirti ir gausūs, todėl
jiems suminkštėti reikia daug laiko ir tinkamos temperatūros. Yra trys krūtininės
rūšys, kurias galite įsigyti: visa krūtininė, krūtininės išpjova ir krūtininės kraštas.
Visą krūtininė paprastai pigesnė, tačiu tuo pačiu riebesnė ir sveria nuo 5 iki 7
kg, priklausomai nuo karvės dydžio. Visa krūtininė gali būti padalinta į išpjovą ir
kraštą. Kraštas yra labai riebus ir parudotuvėse jį rasti sunku. Susmulkinta
krašto mėsa puikiai tinka mėsainiams. Šią mėsą taip pat mėgsta kepantys
grilyje savo namuose, nes jai iškepti nereikia daug laiko. Ši mėsa dažnai
naudojama kepsniams Švento Patriko dienos šventėje.
Ar nupjaustyti mėsą prieš kepant? Šiuo klausimu yra dvi nuomonės. Klasikinio
kepimo šalininkai mėsą padengia prieskoniais palikę riebalus, tuomet juos
nupjauna jau iškepę, prieš patiekdami. Taip išmetama daug prieskonių ir
išorinė „žievė“, kuri yra viena geriausių krūtininės dalių. Mes mėgstame nuo
krūtininės nupjauti ne daugiau kaip pusę centimetro riebalų. Dalis riebalų
iškeps, tačiau pjaustant patiekimui išliks gražus sluoksnis. O prieskoniai ir
„žievė“ taip pat suvalgomi.
PARUOŠIMAS:
Nupjaukite pusę centimetro riebalų nuo krūtininės. Įtrinkite abi puses
mėgstamu barbekiu padažu ar paprasta košerine druska, pipirais, česnaku ir
paprika. Įtrinkite kumščiais, pridėdami daugiau prieskonių, jei jų reikia.
Suvyniokite mėsą į maistinę plėvelę ir per naktį palikite šaldytuve.
Nustatykite 121°C netiesioginio karščio temperatūrą. Nepamirškite taukų
surinkimo skardos – turėtų išsiskirti nemažai riebalų. Trys centimetrai vandens
skardoje neleis riebalams degti. Dūmo prieskoniui išgauti puikiai tinka
riešutmedžių ir vyšnios medžio mišinys. Ąžuolas tinka taip pat. Pridėjus per
daug riešutmedžio skonis gali taipti per stiprus, kaip škotiško viskio.
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Pirmasis naudojimas
Jautienos krūtininė (tęsinys)

Išėmę mėsą iš šaldytuvo padėkite ją tiesiai ant grilio. Pastebėsite, kad
temperatūra šiek tiek nukris, tačiau nesijaudinkite, netrukus ji turėtų vėl pakilti.
Šalta mėsa geriau įsisaviną dūmą nei kambario temperatūros, todėl ant mėsos
turėtų pasirodyti „dūmo sluoksnis“, bandomas išgauti kiekvieno barbekiu
kepėjo.
Pagrindinė taisyklė kepant krūtininę – 1,5-2 valandos kiekvienam
puskilogramiui. Geriausia naudoti įsmeigiamą mėsos termometrą, kuris
parodys vidinę storiausios mėsos dalies temperatūrą. Taip neliks netikėtumų,
kai bus laikas mėsą išimti iš rūkyklos.
Pirmas porą valandų pastebėsite, kad temperatūra kyla gana greitai. Pasiekusi
apie 65ºC ji kils lėčiau ir ties 74ºC stabilizuosis, galbūt net išlikdama nepakitusi
porą valandų. Kolagenas ima irti ir tam reikalingas laikas. Neskubinkite,
nekelkite temperatūros ir palaukite. Leiskite viskam eiti sava eiga.

Kai krūtininė pasieks 85°C, metas stebėti kepimą įdėmiau. Jei ruošiate
krūtininę pjaustymui, išimkite ją iš grilio pasiekus 88ºC, o ruošdami plėšytą
krūtininę leiskite temperatūrai pakilti iki 90ºC. Kurį metodą bepasirinktumėte,
dabar turite nuspręsti: vynioti į foliją ar ne?
Pasirinkę nevynioti mėsą padėkite ant lėkštės ir palikite 20 minučių, tuomet
supjaustykite prieš pluoštą. Jei ruošiate plėšytą krūtininę, supjaustykite mėsą į
gabalus ir suplėšykite peiliais ar pirštais.
Naudokite folijos, šluostės ir šaldiklio techniką nuo pusvalandžio iki valandos.
Suvyniokite mėsą į du sluoksnius tvirtos folijos, tuomet ją apvyniokite paprastu
švariu virtuvės ar vonios rankšluosčiu ir įdėkite į gėrimų šaldiklį, pašildytą keliais
puodeliais verdančio vandens. Tai leis sultims lygiai pasiskirstyti po mėsą. Taip
pat taip galite kelias valandas išlaikyti mėsą šiltą, jei iškepėte per anksti ar
norite ją transportuoti.
Tai viskas! Kai kurie kepėjai mėgsta prieš įtrindami prieskoniais mėsą ištepti
paprastomis garstyčiomis. Garstyčios kepant susigeria ir sudaro prieskonių
plutelę. Nejausite jokio garstyčių skonio, tik įtrintus prieskonius. Taip pat galima
prišvirkšti į mėsą skystų prieskonių – taip skoniai geriau prasiskverbs į mėsą ir
leis jai iškepti greičiau Kad ir kurį būdą bepasirinktumėt, rezultatas bus puikus.
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Pirmasis kepimas
Patarimai kepant kiaulieną
Klasikinė plėšyta kiaulienaerry wood or mix of both (optional)
Geras 6 valandas (ar per visą naktį) prieš kepant nuo mėsos nupjaustykite
riebalų perteklių – visiškai pakaks palikti pusę centimetro. Tuomet lengvai
pabarstykite mėsą barbekiu prieskoniais ir juos įtrinkite. Suvyniokite į plėvelę ir
palikite šaldytuve, iki kol reikės kepti.
Padėkite kiaulienos mentę į įkaitintą kepsninę. Jei mėsa bus šalta, tai leis
susiformuoti „dūmų sluoksniui“. Vidutinė kiaulienos mentės kepimo trukmė yra
1,5-2 valandos pusei kilogramo. Vis dėlto, mėsos gabalai gali skirtis
priklausomai nuo svorio, riebumo, grilio temperatūros, mėsos būklės ir taip
toliau. Geriausia vidinę mėsos temperatūrą matuoti įsmeigiamu termometru.
Tai leis sekti kepimo eigą neatidarant kepsninės dangčio. Paprastai mėsa
priima dūmą iki 60ºC, vėliau cheminės transformacijos mėsoje neleis
susiformuoti „dūmo sluoksniui“. Vis dėlto, šiek tiek skonio galės persismelkti į
kepsnio išorę.

Kaip ir minėjome prieš tai, stabilizacija (kolageno irimas mėsoje) įvyksta tarp
65ºC-76ºC temperatūrų. Dažniausiai temperatūra pakyla iki 65ºC ir išlieka
tokia iki 2 valandų. Pasibaigus stabilizacijai temperatūra pakils gana greitai.
Mėsą bus galima plėšyti, kai vidinė jos temperatūra pakils aukščiau nei 87ºC,
geriausia kuo arčiau 93ºC.

Pasiekę papildomų 10ºC rėžį naudokite folijos, šluostės ir šaldiklio techniką.
Suvyniokite mėsą į du sluoksnius tvirtos folijos, tuomet ją apvyniokite paprastu
švariu virtuvės ar vonios rankšluosčiu ir įdėkite į gėrimų šaldiklį, pašildytą
keliais puodeliais verdančio vandens. Tai leis sultims lygiai pasiskirstyti po
mėsą.

Dabar galite plėšyti ar smulkinti mėsą. Skanaus!
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Pirmasis kepimas
Įprasti kiaulienos šonkauliukai ir Sent Luiso stiliaus šonkauliukai
Pirmiausia nuimkite mėsą, esančią ant galinės kaulų pusės. Tuomet
nuspręskite, kur prasideda kaulų galai – tai bus linija, pagal kurią nupjausite
krūtininės kaulą, kaip ir daroma su Sent Luiso stiliaus šonkauliukais.
Atskirkite krūtininės kaulą nuo šonkaulių pagal šią liniją.
Nuimkite membraną nuo šonkauliukų. Lengviausiai tai padarysite pakišę po ja
peilį, atplėšę nuo kaulų, tuomet suėmę popieriniu rankšluoščiu ir nuplėšę.
Dabar nupjaustykite riebalus ir paruoškite mėsos gabalą marinavimui.
Šonkauliukų marinavimui yra tiek pat būdų, kiek ir jų kepimui. Be nieko? Su
prieskoniais? Su garstyčiomis ar be jų? Su citrinų sultimis? Kad ir kaip
beruoštumėte šonkauliukus, juos suminkštins kepimo būdas.
Tai mūsų mėgstamas šonkauliukų kepimo būdas ir daugelis barbekiu meistrų
jam pritartų. Įtrinkite abi šonkauliukų puses mėgstamais prieskoniais,
suvyniokite į maistinę plėvelę ir palikite šalydutuve per naktį (ar bent 4-6
valandoms). Paruoškitę grilį kepimui netiesioginiame karštyje, dūmo
prieskoniui idėję šiek tiek riešutmedžio (ar pekano, obels, persiko,
citrinmedžio) ir nustatykite kupolo temperatūrą 112°C-121°C.
Išvyniokite šonkauliukus ir įdėkite juos į rūkyklą. Uždenkite dangtį ir leiskite
šonkauliukams kepti tris (3) valandas jų netikrindami. Nepamirškite, jei
tikrinate, reiškia nekepate. Kol šonkauliukai kepa jų suvyniojimui pasiruoškite
keleta lakštų tvirtos folijos.
Po trijų valandų (pirmosios 3-1-1 dalies) išimkite šonkauliukus ir kiekvieną
gabalą įdėkite į folijos „laivelį“ pripildytą 30 mililitrų paprastų obuolių sulčių su
šaukšteliu medaus. Dėkite šonkauliukus mėsos puse žemyn ir tvirtai juos
suvyniokite į foliją užtvirtindami kraštus. Stenkitės tai padaryti kuo greičiau,
kad šonkauliukai neprarastų karščio.
Padėkite šonkauliukus atgal į rūkyklą ir kepkite toje pačioje temperatūroje dar
valandą (pirmasis 1 iš 3-1-1). Po maždaug valandos mėsos temperatūra tarp
kaulų turėtų būti tarp 85°C ir 87°C. Ištraukite juos iš rūkyklosir išvyniokite.
Būkite atsargūs – šonkauliukai bus karšti ir folijoje bus prisikaupę karštų garų.)

ca
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Pirmasis kepimas
Įprasti kiaulienos šonkauliukai ir Sent Luiso stiliaus šonkauliukai
(tęsinys)
Kitas žingsnis – paskutinė 1 dalis. Įdėkite šonkauliukus toliau kepti dar
valandą. Kartais pakanka pusvalandžio, bet geriausia įdėmiai stebėti.
Suprasite iš šonkauliukų spalvos, kuri turi būti nei per šviesi, nei per tamsi.
Galite šonkauliukus ištepti barbekiu padažu. Paimkite teptuką ir likus maždaug
20 kepimo minučių lengvai patepkite mėsingąją šonkauliukų pusę. Nepalikite
išteptų šonkauliukų karštyje per ilgai, nes padaže esantis cukrus ims degti, dėl
to šonkauliukai gali patamsėti labiau nei norėtumėte.
Šonkauliukų vidinė temperatūra turėtų būti pakilusi iki 90°C, o mėsa turėtų
lengvai nusiplėšti nuo kaulo. Pasiruoškite paragauti vienų skaniausių
šonkauliukų.Valgykite juos iškart arba suvyniokite į foliją, kad išliktų šilti.
Pjaustykite tarp kaulų ir patiekite su padažu mirkymui.

Maži šonkauliukai (išpjova)
Ruoškite taip pat kaip įprastus šonkauliukus, suvyniokite į maistinę plėvelę ir
palikite per naktį šaldytuve. Nustatykite tokią pačią netiesioginio karščio
temperatūrą, 112°C-121°C ir pridėkite medžio, jei norite dūmo prieskonio.
Priklausomai nuo šonkauliukų dydžio (paprastai 700-900g) jie turėtų kepti
TRUMPIAU nei įprasti šonkauliukai. Geriausia (jei nuspręsite taip daryti) juos
vynioti į foliją po 2-2,5 valandos. Ir šįkart, kol jie kepa, pasiruoškite folijos
lakštus. Išimkite šonkauliukus ir kiekvieną gabalą įdėkite į folijos „laivelį“
pripildytą 30 mililitrų paprastų obuolių sulčių su šaukšteliu medaus. Dėkite
šonkauliukus mėsos puse žemyn ir tvirtai juos suvyniokite į foliją užtvirtindami
kraštus. Stenkitės tai padaryti kuo greičiau, kad šonkauliukai neprarastų
karščio.
Grąžinkite juos į kepsninę dar pusvalandžiui, kol tarp kaulų esančios mėsos
temperatūra pakils iki 85°C. Išimkite šonkauliukus iš folijos, jei pageidaujate,
ištepkite padažu ir sudėję atgal į grilį leiskite kepti dar 15-30 minučių arba kol
mėsa taps lengvai nuplėšiama nuo kaulo.
Juos taip pat galite kepti nevyniodami į foliją, maždaug keturias (4) valandas.
Galite apipurkšti šonkauliukus 50/50 vandens ir obuolių sulčių mišiniu kas
valandą kepimo, tačiau tai priklauso nuo jūsų pasirinkimo.
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DUK
Dažnai užduodami klausimai
Ar saugu Primo naudoti bet kuriuo metų laiku?
Taip, Primo galite naudoti visus metus. Primo griliai puikiai veikia tiek
labai karštose, tiek šaltose temperatūrose.
Ar galiu Primo palikti lietuje?
Taip. Primo išorė padengta bešvine porceliano glazūra, termiškai
sutvirtinta su keramika, todėl labai tvirta. Vis dėlto, rekomenduojame
naudoti Primo grilio apdangalą, kad apsaugotumėte metalines dalis.
Kam reikalingi veltinio tarpikliai?
Veltinio tarpikliai padeda išlaikyti temperatūrą, išsaugoti sultingumą ir
leidžia minkščiau užverti dangtį.
Ar turėčiau veltinio tarpiklius kadanors pakeisti?
Taip. Tarpikliai pagaminti iš paprasto veltinio be chemikalų, kuris laikui
bėgant suyra. Tarpiklius galima iš naujo suklijuoti aukštoms
temperatūroms atspariais klijais. Pakaitalą galite nusipirkti artimiausioje
parduotuvėje ar tiesiai iš Primo.
Kaip sudeginti visas anglis?
To daryti nereikia. Kepant su Primo negalioja sena taisyklė „leiskite
visoms anglims pavirsti pelenais“. Tiesiog stebėkite termometrą ir
priklausomai nuo to, ką kepate, reguliuokite temperatūrą vėdinimo
angomis.
Kiek turėčiau laukti, kol anglys įkais?
Priklauso nuo to, ką kepate: Lėtam kepimui žemose temperatūrose:
Užverkite abi vėdinimo angas iki termometrui pasiekiant 104°C.
Vidutiniškai iškeptam kepsniui: Leiskite Primo pasiekti maždaug 148°C
tuomet pusiau priverkite vėdinimo angas. Skrudinimui aukštose
temperatūrose: Leiskite temperatūrai pasiekti 260°C - 287°C, tuomet
priverkite vėdinimo angas 3 cm. Kiti kintamieji: naudojamų anglių rūšis,
maisto kiekis, aplinkos temperatūra ir taip toliau.
Kaip užgesinti anglis?
Visiškai užverkite viršutinę ir apatinę vėdinimo angas – nesudegusi
anglis užges. Pakartotinai panaudokite anglį vėl kepdami. Dėka Primo
terminių savybių, griliui atvėsti prireiks keleto valandų. NEGĘSINKITE
ANGLIŲ VANDENIU.

29

DUK
Dažnai užduodami klausimai
Kaip greitai sumažinti temperatūrą?
Visiškai užverkite apatines dureles ir viršutinę vėdinimo angą. Palikite
jas visiškai užvertas, kol pasieksite kepimo temperatūrą. Tuomet
reguliuokite apatines dureles ir viršutinę vėdinimo angą. Norėdami
temperatūrą sumažinti staigiai, trumpam atverkite dangtį.
Ar galiu naudoti uždegimo skystį?
Ne! Niekada nenaudokite uždegimo skysčio, nes keramika prisigers jo
kvapo ir jis persismelks į kepamą maistą. Uždegimo skysčio
naudojimas taip pat panaikins garantijos galiojimą.
Ar galiu kepti su atviru dangčiu?
Ne. Kepdami su atviru dangčiu prarasite visas Primo® kepimo savybes
ir visą kepimo keraminiame grilyje kokybę. Kepamas maistas tiesiog
išdžius.
Ar su Primo® reikalingas sukamasis iešmas?
Sukamojo iešmo jums nereikės. Dėka tolygaus karščio pasiskirstymo
Primo® viduje, maistas iškepa vienodai. Daugumos patiekalų, tokių
kaip kepsniai, kalakutai ar vištos, nereikia sukti.
Ar galiu kepti skirtingus patiekalus vienu metu?
Taip. Primo® suteikia galimybę kepti keletą patiekalų tuo pačiu metu ir
gana skirtingose temperatūrose, kepant su pusiau pripildyta uždegimo
dėžute.
Ar Primo® galiu kepti picą bei duoną?
Taip. Naudokite keraminį kepimo akmenį (rekomenduojame Primo®
picos akmenį) puikiems rezultatams.
Ar turėčiau naudoti taukų surinkimo skardą?
Naudodami taukų surinkimo skardą išvengsite užsiliepsnojimų – ji labai
pravers kepant didelius mėsos gabalus.
Ar turėčiau reguliuoti kepimo grotelių aukštį?
Ne. Karštis cirkuliuoja aplink maistą, todėl grotelių arčiau anglių padėti
nereikia.
Ar galiu Primo® naudoti rūkymui?
Taip. Rūkydami nustatykite Primo® temperatūrą tarp 65°C ir 121°C. Jei
norite suteikti maistui prieskonį, pridėkite mėgstamos medienos.
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Dažnai užduodami klausimai
Ar turėčiau plauti Primo® vidų?
Ne. Primo® vidaus plauti nereikia. Pakaks tiesiog nuvalyti kepimo
groteles ir išmti pelenus. Galite glazūruotą išorės paviršių nuvalyti šiltu
vandeniu ir įprastu indų plovikliu.
Ar prie grilio stalo pridėtos Primo® keraminės kojelės?
Taip, keraminės kojelės pridėtos prie kiekvieno medinio Primo stalo, bet
ne prie metalinio Primo vežimėlio. Keramines kojeles galite nusipirkti
atskirai ir naudoti savadarbiams stalams. Apsilankykite
www.primogrill.com ir sužinokite mūsų modelių išmatavimus, jei žadate
Primo grilį įstatyti į lauko virtuvę.
Kaip pašalinti pelenus?
Tai labai paprasta. Atverkite apatinę vėdinimo angą ir Primo® įrankiu
pelenams (parduodamas atskirai) išgrėbkite pelenų likučius. Neišimkite
uždegimo dėžutės ar keraminės lėkštės. Jei naudosite natūralios
anglies gabaliukus, pelenus reikės išvalyti kas 8-10 kepimų. Prisikaupę
pelenai neleis orui pasiekti anglių, todėl grilis sunkiau įkais.
Ant mano Primo® matomi maži įskilimai. Ar turėčiau nerimauti?
Ne. Šie maži įtrūkimai (skeldėjimas) tra normalus reiškinys, kuris
nepaveiks grilio ilgaamžiškumo ar veikimo. Vis dėlto, jei atskyla
keramikos gabalai, susisiekite su Primo®.
Pastaba: Glazūruodami nenaudojame švino. Mes rūpinamės jūsų
sveikata ir aplinka.
Kiek mėsos turėčiau ruošti?
Norėdami suskaičiuoti mėsos kiekį žmogui naudokitės žemiau pateikta
lentele.
vyrų skaičius
moterų skaičius
vaikų skaičius

x2=
x1=
x 1 = _________
Viso ÷ 1 kg= reikalingi mėsos kg
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